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Ing. Jarmila Hlobíková /196 

 

Považská Bystrica 

24. 07. 2019 

 

Vec 

- ,,S.O. 12 Dažďová kanalizácia, S.O. 13 Rozšírenie verejného vodovodu a vodovodné prípojky 

S.O. 14 Rozšírenie verejnej (splaškovej) kanalizácie a kanalizačné prípojky“  

- oznámenie o začatí stavebného a vodoprávneho konania a nariadenie ústneho pojednávania 

a miestnej ohliadky 

 

     Podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení     

neskorších predpisov verejnou vyhláškou. 

 

     Spoločnosť SIOM, s. r. o., Mládežnícka 2101/26, 017 01 Považská Bystrica, IČO 52 208 

931 podala dňa 23. júla 2019 na Okresnom úrade Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné 

prostredie (ďalej len tunajší úrad) žiadosť o stavebné povolenie na vodnú stavbu - ,,S.O. 12 

Dažďová kanalizácia“ a na časti líniových vodných stavieb - ,,S.O. 13 Rozšírenie vodovodu 

a vodovodné prípojky a S. O. 14 Rozšírenie verejnej (splaškovej) kanalizácie a kanalizačné 

prípojky“ ktoré budú vybudované v rámci stavby :,,JASENICA RADOVÉ RODINNÉ DOMY + 

TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA“ a žiadosť o povolenia na osobitné užívanie vôd.  

     Vodná stavba a časti líniových vodných stavieb budú vybudované na pozemkoch KN-C par. č.  

3106 a 3246 v k. ú. Jasenica.  

 

     Na predmetnú vodnú stavbu a časti líniových vodných stavieb bolo Obcou Jasenica vydané 

územné rozhodnutie pod č. 116/2019-TA5/A-10, dňa 2. mája 2019. 

 

     Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej 

vodnej správy v súlade s ustanovením § 73 zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona              

SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom 

znení  (ďalej len vodný zákon) a § 61 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku v znení neskorších zákonov, oznamuje začatie stavebného konania dotknutým 
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orgánom a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje na prerokovanie predloženej 

žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 

 

16. septembra 2019 o 09:00 h. 

 

so stretnutím na obecnom úrade v Jasenici.  

  

     Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na tunajšom 

úrade v úradných hodinách (v pondelok a v utorok od 8,00 h. do 15,00 h.; v stredu od 8,00 h. do 

17,00 h.; vo štvrtok od 8,00 h. do 15,00 h.; v piatok od 8,00 hod do 14,00 h.) a pri ústnom         

pojednávaní. 

 

     Dotknuté orgány, ako aj účastníci konania môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť 

najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Ak v stanovenej lehote neoznámia 

svoje stanoviská účastníci konania a dotknuté orgány, špeciálny stavebný úrad bude tieto pokladať 

za kladné. 

 

     Podľa § 17 ods. 3  správneho poriadku, ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní    

zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomné plnomocenstvo s overeným podpisom toho 

účastníka, ktorý sa dal zastupovať.                                                        

                                    

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Ing. Pavel Petrík 

                                                                                                                            vedúci 

 

Toto oznámenie musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli Okresného úradu Považská Bystrica.  
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